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 رططضلا .تاسايق تامواثَملا ورلخ *

 ىشانلا هنأ « هجاَتْحَت ام كك

 يذلا ”باتكلاو قطب ٍةَرهْجَ

 ملا نود سقطلا نع مّلكتن امدنع ٠
 .ةليوط قرتف ىدم ىلع ةّماعلا

 1-51 لاوحألا ينعن انإف خ

 1١ م - ةظوفح عبطلا قرقح ©
 لك مفر نب و مافرف بيسح ةسيؤم :فررحلا ديضتن

 4 كرين 00 َضَو



 مة 2 ل
 : 0 نم زدراشتر جروجا ىعادي عازم ليقتسا ٍديعَب ع رص لنم

 هس ٠+ ىلع هب رْكَبل ٍةدحّتُملا تايالولا ةَموكُح نم ٍةَوْعَد نُطِْشاو يف
 .ةيوجلا ٍداصْرألا ٍربَتْكَم ة ةَمدَخ يف يعول لمعلا نم

 يا زذراشتر لَظ دقل
 ٌريرعلا لع ب َِصاوَعو ِدْرَبلا تاجؤمو ةَرارحلا ةَجَرَدو 0
 سقط نع اًمئار الجيم "تاك ُريراقتلا مده تموج املو - الا رلو
 .ةّيكيرمألا َةّراقلا ّنِم رجلا كلذ

 زئامأو قالِصب ايمو

 7 م
 هذه ُدَحَأو .زدراشتر لعف امك

0 
 ةَّسَدَعلاك لّمعت رجا 1 7 1

 . عوطسلا د تاعاس جست ةيِقَرَو ةحبرش ىلع عفاسلا , نسل رون ٌراَسَم ٌركرتف

 يسْقلا عوطسلا صحم - عاطسم

 باج ىلع اًنيرقت ةّيدومع ةعشألا طقست

 يسرا لياعلا يه نَا نم هيف ُثدْحَي امو رجلا ةلاح ٍريِرْفَت يف

 ةَداع رحل سطل ملاح لع ركل 0 ا تالق

 .الا 16 ناج ىلع كسلا َلاوَط ةّراحلا ةيرادملا ةقلشملاو 0

 ةّيسمشلا ةقاطلا نأ ءابعلا ٌرّدَقُي)

 5 :الا ةقطنملا يف ةحاتملا

 اهنع ةّرلا فصنو نيتّرم

 ةلطتجلا يف اي رثك ةيدومعا طقتتا سدا هم يأ نأ ىلإ داع اذهو

 اهانيف اهلَمْسأو ةّيِضْرَألا َةَرْكلا ىلْعَأ ىلع قاس ٌدلْئام طقس

 َكلانُم َديلجلا نأ اًمْلِع - ٌيِيْسّشلا عاعشإلا ةقاط نم ُهلَكَأ بيصت يلاَتلاب

 . ققاطلا ورثه ضْنَب سِكَْي



 اهرادُم ىوتْسُم نع َةَجَرَد 88,ه رادْقمب ضْرألا رَوْحِم نالّيمل ارو
 ٍفيَصلا يف مل ةجاوب 'يِلاَشلا هبط ّنإف سّْشلا َْوَح 0

 ىلع ؛يلاشلا و ركل طن ّلصْحَي اذكهو . مشل نا عاما بكر

 بونحلا ءاتيث
 سمّشلا هجاوب :يونحلا بلل
 (ضرألا نع اهُدُْي كلذكو ريثكب ربكأ سمّشلاف عقاولا لّثمُي ال مسرلا سايقم)

 قّركلا فضن يف لاكلا ”ركفْتو - ةاتش ةَريصقو اًقْيَص ةَلبوَط ماي
 . بونجلا اتش وه ع املا 6 ْثْيَح يبونجلا

 اقرَط امهوز ضرألا يطق ا رويرلا يف اًمأ

 .وبْلَج ىلإ ناليمي اهنكلو :اهنع اًديعَب وأ ٍسْمّشلا َرْحَن (زنارّودلا ٍرَوْحِم
 لضخ اميري 'يِيّقلا عاملا قط نم امك ىلع لْسْحَت كلذبو
 .وضِيصلا لالخ هيلع ُلُصْحَن امم قو ءانّشلا يف هيلع

 انم 0 ب اذهو « دحاو لد

 درب ءاملا َنِم أ التم ظالم . ءاتش اكد

 ةنثألا يهو ةّيراقلا وكسوُم نم ءاتشلا يف اًدْرَب ُلَقَأ (ادئلتكسا
4 

 . بطقلا



 ىلع ةاوهلاو ءاملا َنأل « اًمئاد سيلو ةلامجإ حيحَص متل اد

 رّيلحاسلا قطانملا رم ا ةعلا اًمئاد بكْوكلا اذه 0

 َفِحالّسلاو َةَئيفَدلا ةايملا « اَلاَش 0
 ةياطيربلا ٍرّرُجلا نم يللا ٍفرَطلا ىصقأ يف دش ىتح ةّيِرادَملا

 ناكُم نم ِن

 رخال ٍلْضف نمو ّرخآل
 اق 0 رك ءاجلا 3 ا

 ىلع 0 0 قا 1

 را عوطس ا عا را
 وه َةّيِدْضَرلا َكيَرهْجَأ َلَوأ ّنإف عاطسم نود :

 ٌرئمومْزَت لحلو. . (ةرارتتلا .ثازيم)_رمِمومْرَملا
 نكل «٠ ٍضَرَعلاب قب. يداعلا تارُب

 يقي يذلا لا لع لرمخلا كنتي
 ىلإ نّيملا) ىرتصلاو, ىطملا ءزاخلا ريتاهن

 يف داهجلاو تْقَولا نم ٌريثكلا ُرْفَوُي اذهف .
 . ِنْيَتَجَرَدلا ٍنيتاه ديدحت ]|



 ءارولا تأ ىأ ١ ةقاك ةرقتو هدي سي امنع ءارهلا نأ ناورثملاو
 000 ع 5 01

 ساقيو . نخاّسلا ءاوّهلا نم اًطْغَض ىلعأ يلاتلابو « اًييْسِن ُفَتْكَأ َدرابلا

 يِنَْم قودْنُص نم فَلاَ وهو « يِنِدَملا ريم رابلاب ةداع ءاوّهلا ْطْغَض

 . جرد صرف ىلع هرم يب هُحْطَس لِي ءاوهلا نم .غّرفم يضبان

 قودنصلا دّدمتي ضفخنملا ّيَولا طغضلا عم قودنصلا طغضني عفترملا يوما طغضلا عم

 .راسيلا ىلإ ةريإلا كزحبف .نيلا ىلإ ةربالا كرحبف
 ًارقتل ةرزإلا ُجَيف رك ةقودنصلا طِغَضْنَي يّرجلا طْغّضلا عقرب امدنعف

  طغضلا نضيحاتا امدنعا نيكفلا ةةئالخيو . انكم طْغَض

 : هلانيم ىلع ارفف « ٍةَرثك روبي يف رئمورابلا اذه شا دهان كّلعلو

 0-5 ريس « (فضاع»

 هاج د عقاولاو .خلإ

 ٌمَهَأَر أ رثمورابلا يف قولا رحت

 0 ٍةلاح نع ريتا يف :

 لا 0 0

 قّجاحب تسل كتكلو . (راسيلا ىلإ ةروّصلا) ٌةّيعاس هيل اهييدُت تاو ىلع

 ةلوهنس لا اريل عباس كناكمإبف «كِداصْرَأ يف فارغورابلا 17 ىلإ

 . (ءاسّمو اًرهْظو اًحاِبَص الكم 0 ظتنُم تاءارق ليجْسَت قيرط نع

 . هارت يذّلاك ينايَب 0 امْزرْبَأ وأ كركم يف تاءارقلا هذه ْنّوَد

 م

 ناك
1 

 فاليتلا يف ُروُب ضألا ءازجأ ٍفيلتْخُمِل توافتُملا َنيِحَْتلا نإ اك
 ذك عبرا كح ف لويد ٍطْعَّضلا فالتخلا ّنِإف كلذك « رطْغّلا

 (ىلغألا طْغّضلاو ُدَرْبَألا ئاوهلا ثيع) نيل ٍيَنقَطنِم نم ةاوّهلا ّنإف

 .ًظْعَص ضيْخألاو ارح ىلغألا ةّيئاوتنمالا قطانَملا بْوَص 0

 ةاوهأ ُهَلَحَم لحي عقتريو دمتي احلا قطانملا يف ءاوّهلا

 ضْرَألا ممْلَس ىوتسُم ىلع لِصاحلا عير سَ



 الا

 يف يللعلا رطْغّضلا ٍقِطانَم نم 00 نأ َكِنْمِذ ىلإ ُرَدابَتَي دقو
 ركل ٌراحلا مازجلا

 ةَقلطنملا 0 َّنأو « اهِرَوحِم َلْوَح ٌرودت ضْرَألا 3 0 520 70 22016
 2 ود

 يِلاثلا ٍبْطُقلا نم

 سوح فشلا وأ لعزل نك د لا 1

 م١6 ؟براقُم َةَعْس (ئيمي) اًقْرَس ُلَرَحَت ٌريمت اهنإف (ءاوتنسإلا
 ل ع ل ا 1 كت علا ل 1

 قريزجلاو ةّيقيرفأ لاش َرْبَع ةعرسلا هذه ٌدادْرتو - ةعاّسلا يف ارتموليك
 ٍةَركلا فضي يف 'سْكَملا ُثدْحَبو .ةعاَسلا يف ملك 16٠١ ىلإ ْمّيَرَلا
 ةيراقُت ءاوينسإلا طخ ىلع ٍضْرَألا حطَس ةَعْرس نأ اًمْلِع - ّيبونَجلا

0 1 0 
 الو ضْرألا ٍنارَوَد ريثاتب حايرلا فرحنت اذكهو 3 0 خرالا نارَوَد ريثآتب حايرلا نت اذكهو . ةعاّسلا يف لك

 نإ ضرر اوس تاعرس . اًرشابُم ريس طخ دخت

 اهيروكل وع اارور

 0 ل00

 0 ٍبراَقَع ِءاجّنا دِض فرحت ءاوتسإلا طخ يِلاَمَس ُحابرلاف

 . كراسي 7 يه نوكف حيرلا ريد نأ لإ يع اف ٍٍضِقَحْنُملا

 كانه َفارحْنإلا ّنأل ءاوتنمإلا طخ يبونَج تنك اذإ لاحلا ُسِكَمْنَيو

 . ةَعاَسلا بِراَقَع ِءاجّناب ُنوكي

 َديِدْحَت َتْذَرَأ .اذإو

 رو سوا 0 052 7

 ِرَْم نكي 0 ىرجم يف تاريغتلا عبتتبو

 انو .اًنجال فَلا هيلع نوكيس انع دب ام يف

 .ةلياسايقب 5 اليك ينابملا وأ



 «نايْحألا بَلْعَأ يف ِهِيْشَت واجّنالا نم بقت بزل نأ ظِحالتس
 (حابر ةَدْرَم) ةيداصْرَأ قراد مْسَو كِتعاطِتسابو . ةَدئاَسلا حبرلا ينو

 . نّيعُم ماجا نم خيرلا اهيف ُبُهَت يلا سلا يف مالا َدَدَع اهيلع نين

 ربل ةعْرس سايقب صاخلا زاهجلا نع ةانغيتسمإلا ”كِعاطِتْساب نإ
 يف حابّرلا ريثأت ةَظَحالُمِب تروفوب سايقوب اتسم قُل : ٍ

 . عيباش ىَدَم ىلع .ماسجأ نم كب طيحُي ام

 تروفوب سايقم

 هقدغت يذلا رثألا ةعاملا يف كلاب حيرلا عون هةّقلا ةعرتلا

 ةآرماك رحبلا ةحفص « اًيدومع ناخدلا ُدعْطَي 201--: ةنكاسا (فص) ١

 قيفخ يجوم ميل ايلق ناخّدلا فرحني 00 .ةئداع ١

 قيفح عمست ؛كهجو ىلع حيرلا ةكرمب رعشت ١01-ه قيقخ مسن 1
 رحبلا يف ةفيفخ تاجيوم ؛ قاروألا

 هرسكتت أديت تاحيوم ؛ ةفيقخلا مالعألا ترا فيطل يسن 7
 رارمتساب كّرحتت رجشلا قاروأ

 بئاسلا قرولا رياطتي ؛ةريغصلا ناصغألا ليات ١-0380 لدتعم ميسنا 4
 ةريثك ةرسكتم تاميوم ؛رابغلاو

 ةطّسوتم ةّيرحب جاومأ + تار يرق سنا 8

 بعصي ؛ ةريك ةيرجب جاومأ ؛ ةريكلا رجشلا عوف رت ةديدش حيرا 5
 تالاظملا كاسإ

 + حيرلا دض ريّسلا بعصي ؛ اهلماكب راجشألا ربت 6٠-0320 ةفصاعلا هبش 07
 .ةدبزم ةرشكتم جاومأ

 ؛اًدج ينملا رّدعتي ؛رجّشلا نع ناصغألا رسكتت 0076- ةفصاع 1
 ةليوط طوطخ يف جولا دبز عفدني

 رتكتت ؛فيثك شاشرو ةرّسكتم ةيلاع جاومأ قيحالو ةديدش ةفصاع 0
 ديمرقلاو نعادلا ةيطغأو ناصغألا

 .جاومأ ؛ ينابما يف نلت ؛ اهروذج .راجشألا عتق ل ةعبوز 7

1 

 ةّيداصرأ تاراّد
 1 ( حير تادزو)

 بونج :عيّرلا بوبه هانا 1 0 1 لك يداصرأ رططخ عنود

 ٌراصغإلا « ةَعَبْررلا «راصغإلا : اهني ٌرَكْذَن
 لاح يف ةذاعلا 5 0

 ٍواجّناب مود ررصاعألا هذه ّنإف ًأيِطْغَص ٍضََحْنُم وحن ةَعْفدْنُملا حالا
 . ةييونَج اههاجّئابو ءاوينمإلا طخ يِلاَش ٍةَعاَسلا براقع ذاع



 راصعالا َنْيَع ني ّيعانص رف اهطقتلا ةّيداصرأ ةروص

 رامثألا روُص ٠ ف 0 روض اهلكشأ ء ذِلَبْخُمب ٌريصاعألا 7

 ةيوليك 6 00
 ءاوْثألا هذه لْثِمو ؛ تروفوب 0 ىلع 1١

 رروعلا لخاد نك: 0 نفسلا ضرع راجْشألا لق تيل 0
 ُناَكَسلا ايف دِحَي .ةتداه نكت

 ب راصعإلا د دوعَي نأ َلْبَق

 تسيل ٌريصاعألا هذهو

 0 ل

 ودانٌروتلا ف ديِحَو

 عورملا (هيِعْمقلا ٌراصعإلا)

 رحايرلا ةعاس ّلِصَت يذلا

 ةعاّسلا يف 0 ١6٠ ىلإ هيف

 ةَئامَسْمَحلا غلي دقو

 ُ ةحاسم يلغي ال
 امك كدب اح نَلَُي هلو ؛ رم ةئيلا واجي امّل

 ٌريَدَص ردا لاو لإ نقلا لاذ لشفلا طبقي دقف 0 ٠

 ٌراجعألا لقت اك « ٌمَّطَحَتو اهئايَوحُم رئانتتو اهقوقسو تول فات
 هذه "برضتو .ةَديعب تافاسم ىلإ ال ةتارابسلا ليم

 وأ لاش اًنايْحَأو ةيلازتسأو اكريمأ ٍبْرَغ طيباوأ ٌةَداع ٌريصاعألا

 اموهالكوأ يف ودانروت
2 

 ذ ةَداَحَأ ياما ٌريفاوُتلا اك ُةَيِْمّرلا عباوُزلاو 22000

 ا لئلا ٌلِيْحَت ريغَّصلا ودانزوتلاك يهف ريصاعألا نم اًرَطَخ

 ملم ل رار م ل

 ةّيئام ةروفان



 رك َلْؤَح ةّماع تاريذَحَت ءاطغإ َةّيَوَجلا داصْرألا ئاربخ عيطَتسَي

 .ذلا عقؤَملا د كيدخت نكحملا نم ل كلا «رصاعألا كر

 سمرا تطال ّيّرَجلا 01

 لا اذه ِلْثِم ميِدقَت يف ٌحاجّللا انل ّحانُي يكلو
 ٍتاَطَحَم يف لب طقف ا ا انْيَدَل 2

 ّنأل «َّضييَأ قودْنُص يف هنم ىلغأ رار
 َنِإف كلذك 00 ميلا وَلا سنا عاعْشإ صَنْسَي

 ةرارلا تاجرق وتاءارق يف
 ا ظْفِحِل َلَضْفَألا َناكَملا ّنِإف اذكهو



 الْيَك (رثم 11) ٍدّدَحُم عافتْرا ىلع ِدْضَرلا
 قّرهجألا تاءارق قَئراقُم يف ُدِعاسُي اذهو

 لاف مع اني ردْجَي كل . يحل رضا
 اًضبَأ رجا نحنف ..اهفالثل ةَرهجألا هقودْنُس مُحُص يبا ويحمل تاويل
 فورظلا يف روي هلأل رجلا نم ّيِحْطّسلا قاطّللا يف يرْجَي ام َِْْعَمِل
 ْرْكَر كلذ نايئيمالو .انتايَح يف اهيلع ُدوَنْعَت يتلا ليصاحّمللو انل ةيِئيَِملا

 (نّكْمأ نإ اينألاو ىمظُعلا ةَرارحلا ياه "سقي يذل
 اليحالو ١ ضرألا نم طقفن رضا

 عم ةئراقُملاب ركل

 يئيَرلا
 (قوف) يرّوخملا

 تابنحلا زجاوحو

 مهست (راسيلا كإ)
 . عيقصلا رطخ ّدص يف

 0-0 . غلا داَقْيإ ىتحوأ تائيفدلا مادختنسا وأ ؛ زطرثكلا رجشلا وأ تابنجلا ثا ا ل ا دكا ةكلرأ دا ٍوَرَجُح َةيِضْرَأ ىلع اهنْرَح نم "يِقاطن زجاح ةعارز مه ٍَسْنألا نم هنأ َنوعراَرُملا ٌدِجَبو 0 1
 ىلع تارتمومرت عض . نب رختلا

0 0 
 0 , يف ضْرألا حطس نم ةبرقم

 مّلاعلا ٍنادُْب نم ٍريِثَكلا ينو . سْفُّطلا

 عيقصلا نم لاقتربلا راجشأ ةياح . اهنيب ام يف َريبَكلا طل رظحالو ةدِعاولا مويغلا "نشر وحن َرَخآل نيح نم "تالواحُم كلانهو ؛ ير

 ريخبتلاو نيخدتلاب
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 اف

 ال ةيوطُم ضي ءارهلا يف نكل رجلا يف ميل رَطَملا ىرت ُنن
 0 رب اق بي اضادبا ٍسْفَطلا ينف . اهب ُرْمْشَت اًنايَْأ نأ ولو « اهارت
 اذإ ىّتح فاملا رجلا يف ُناسْنإلا قاض ال اذكهو ؛ ٍةَفيطَل ٍةَدورُب ُرمشَتف
 رميتملا) طرا ٌراحلا رجلا يف نأ اعل ةَمَتُم :رارحلا ةجرَد تناك
 . اًقياضَتمو اًجِرَ اًربحُم اسْنإلا ىقبيف (ءاملا ٍراخُبِب

 ٌلِيْحَي اذل « ةّدرابلا تاخاتُملا يف ةلتاق نوكت دق راب هدو
 "فِصاوَملا ُمُهنَأجاف نإ اهب نودي ةيِئادَل قات ساي 0
 .قدرابلا _حايّرلا َةَصْرَق نم مهيمحَتو ِيِداسْجَأ ةيوطر ظفحتف 2 ظ

 زم ٍةّيلامَتْحا ىدَم ٍريِدَقَت يف رجلا ةَبوطر ٍرادْقِم قرن و
 0 كلذل ٌةَفِلَبْخُم ةَرهِجَأ كِانهو . ٍرَطَملا
 وكلا ٌريسو ٠ هلام "لا اذ لطم خي لَو هم حرخَيوأ وحصول

 رجلا ةّبوطُل اع هاتفا ريفي يِدْلِج عيب ِفاَقلعُم نينا نأ وه

 اذإ 6 هنم ز

 7 اس
 ومرت نم 0 اذه ُفْنَي و مليئا اب نتا

1 
 3 طيح ُرخآلاو ةيداع ممُّهُدَحَأ

 َدادْزا ءاوقلا ُفافَج َدادْزا ا (19 ص اًضيأ نظنا) عام .سأك يف

 سلا يف انأ

 0لرع رثلا نِإ طا

 ةلوهسب كنكمي - نيتلصب وذ رتمومرت
 ان .نييداع نيرتمومرت نم هلثم زاهج عنص '



 راك اويوطتلا رب رسمك لمح لع داق دفاذلا وهلا ذأ ةفورتملاو

 2 َ 5 ضعي انيح بطلا [ىِاَدلا ءاولا نإف اذكهو . دابا ءاوّهلا نم
 1 دن ب لالتلا بابض

 در ةقطخ ىلإ ادعص مف 2

 ردا سام ركش لع

 ناخب دق .هثكلو 6 كاس وجل يف. ايلاع تابقلا كدْحَي

 هضْرألا ٍ ءاوملا نك الا رجلا ةّيفاصلا يايا ينف ٠ 0 رحايرلا

 ٌةَدِئاَرلا ةيرطت فئاكتف اهل ”سمالملا كاوهلا ُدْرْيَيَو ةرارحلا

 عبر - تاق

 اهّنإف تاعقترُملا وحن اَدْعُص ُةبْطَرلا لجاسلا حاير مْفَكْرَت امدنع كلذك

 * لذا تا

 فاخشلاب بابا ّجِرسَي تاقرلخلاب اه هيي يتلا نمل يفر

 ةّيورلا ىدمل ٌرِصاقو ةَّحصلاِب رِضَم وهو

 (درإب رحب قوف عفدني ئفاد ءاوه) لحاس بابض
 نا

 0 ءانه

 « رتموليك نع هيف َةَيْوُرلا ىدَم َرْصَق نإ َنيِرايَطلا "قلي هَ
 .رثم 7٠١ نع ىدّملا اذه ّرُصَق نإ الإ ةراّيسلا واس هوَاَضَيي ال اني
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 يتلا رش ٍتاقبَّطلا 05( ويلا نم اًعْوَن 0 يأ نابضلا رشي عدو

 اوت 00 ضل 2س اهندِعات 0

 ري يننا ىلع

 ّ وويغلا مست نكن هلإف مويعلا تاعافترا ٍلُْخادَت نم مُعيلابو

 : تائف ثالث ىلإ ٍضْرَألا لكس نع مدعو عافت لَدَعُم ْثْيَح

 * نمر ريلاعو (ملك ىلإ « نمر اوستن لك نم ّلقأ) ْةَضفَخ

 0 ٍضْرألا نم يشل عافترا ٌديِدْحَت ٍريسعلا نمو . . (ملك 3١ كإ

 | ةيِعْوَت نم كلذ ىلع لالدتنسإلا ُنِكْمُي

0 

 ا رع رتئايازلاك ردتف «٠ لْيحلا

 نس 0 ع ةّيلاه ةضّيم ايلُعلا ءامّسلا ل اجد
6 

 َهَقَبط نأ ىلع ًةّداع كلذب ُلَدَتْسُيو . اًبيرْقَ واستُم ٍلْكَشِ
 رق ٍرطَملا ُلوطُم ّلَمَخُي هّنأو 00000

 ةع ديم قد َهَمْيَعلا ا فرش أ اولا نيدصأزلا ثُم
 تاكا

 يدبر ةّيقاحْمّسلا 1 ٍرْفْنِص ىلإ ةفاضإلابو

 ءويغلا نم نارخا ِناّيسيتَ

 قط قاحبيب
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 ٍتايَوسُس ىلإ رجلا يف دِعاصلا ءاوهلاف ميلا "فلو تاريطُق نئاكَتي
 يفو . راخُب نم وب ام ٍلْمَح نع اًرجاع يلاَتلاب حضوري « درب ؛ ىلغأ

 ال ةَقئاكَتملا تارْبطَقلا ٌنإف حْيّرلا ةَكَرَحِ ءاوَهلا ايف ْمَضْخَي ١
 اك « ةّيقبَطلا مولا ني اًحْطَس فلول جرت لَ هكر اًمويغ فلو
 ةرارحلا "ضال ٌرمكلا اذإو .ىطْمسُولا رجلا تاقبط يف ٠ ُبابّضل
 فئاكُتلا نيم ٌديِرَم لّصْحَي هّنإف « اليل ٌةداعلا يه اك ٍمويقلا قوف عاعشإلاب

 _ عمجتلا ىلإ ليم اهْنإف ةّيباكرلا بحسلا اًمأ .. 4ر8 0 ا

 اهنأل كلذو .اَْيَل عاشيتنإلاو اًراهَن ٍتاراّبت يف ٍراخّبلا فئاكت نع ج
 وعلا يفو . سْمّشلا مشب َلَخَسُملا ةّسبايلا نم اًيدومَع ةَدِعاَّصلا ءاوهلا

 00 |ب مويا هيف أدت يذلا

 واع

 ان ةحطسم دعارق ةماكرلا بحسلا كَ
 .فودنملا نطُقلاك ةَضَْنم ارق ةعفدْنملا تاراّيلا اياقب فلو

 د ولدا ةَضيفَح مويْغ ةيماكرلاو يطا بْحْسلا الك
 ةلف - اهيشماب كلذ انفَحْلا ٌولكلا ةطسروتم

 اخحسلا يشعل لإ هراشإلا

 انآ



 اًهطيحو ِةيرعلا دالبلا يف يوتتسلارلعلا نوت
 ملما6. دانتغب مه :. ةرهاقلا

 يف راتْمَأ ١ ةَعْرْسب ضْرألا ٌمِدْضَت دق

 ! (ةعاّسلا / ملك ٠١" ىلاوح) ةّيناثلا

 ل ا ا
 دي

 لدعم ديزي ال اني

 فويل للناس لف ق ع ذأ

 رلاطُعَت نود الا ةَقَطْنِملا يف اّمأ . ةّيِسْوَملا قطانَملا

 ماعلا َلاوَط

 ال فرع ناك اًيلاع اذه ٍرطَملا

 هب فِصْقَت الو ٌراجْشَألا هبجحت

 ا رَطَملا 0 رنا ا ب ل

 رعَطَقَم ف ا َفْسِض عمقلا ةَحاسِم اتناك ولف . لاول

 . رطقاّسلا ٍرَطَملا ناد رع قنُعلا فطن



 ليخاد يدوم قطني سب ٍطقاّسلا جلل قّيمك سايق يكسو

 مسا ََضْعَب ا جوا اه
 فل أ نم وه هيَ فسكلا َرَظْنَم نإ . وبكم ةسدتب اهضفاو لا

 . ةََّطلا يف ٍرِظانَملا

 كدا ه0 5 دّربلا نوكَت : 6

 5 ذيج نكاد
 | ناد ةَقينَعلا ”تاراتلا اهلَكَشت

 ةسدعلا تحت ةّيجلثلا ل ودبت
 « لاكشألا ةدّدعتم رظنملا َدّبِهب ةريكملا
 . عالضألا ةّيسادس اهلك اهّنكل

 . (بقاعتملا اهّبيكرَت ظحالو ٍنْيَمْطِن ىلإ درب

 يهو أ ىلإ ةلاح نم ُفِلَْخَي مرا را فورعَملاو

 َةَجَرَد ىلإ ٌرُبْكَت دق دق اهنكل . رثميتتسلا فضِن طي اهرطق يف راجت ال داعلا يف

 . ليصاحملا فيتو تائيفّدلاو َدِفاولا ُمّطَحَن ٍةَرِطَخ
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 هو #0 كد 2
 مث الوأ قبلا ىرت ننو

 نأ انك ٍناثْدْحَي امينا عم دْعَّرلا

5 11 70 . 

 يناوُثلاب فْلَحَتلا اذه دعت اذإو .

 غبرقلا ذنب وه ةقلأ

 يدافتلو ١ ٍةيووَن َلبانَق دع نم ةّجتئانلا
 ماسْجألا نع داعتْيإلا َكيلَع قِءاوّصلا راطْخَأ

 2 يهف ٍةَدِمْعَأو ٍراجْشَأ نم وغلا ةّقهاشلا

 يلاعلا يفاب

 تار 0 5
 اوصل نأ عق

 ا
 هع 4-

 وص اًجاومأ اثدحم صلقتي 7 2 2 هدا ذي ول ِهِعْوَر لج ُذواجَي هله

6 
 . دعرلا يه

 قعاوص ةعنام 0
 رلاع جرب ةّمق يف | وطَْل لك يف ةَّعاص 'يَلأ نم لأ ال دنت
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 دُعاصَت "قِفارُث يتلا ةَمِئاَرلا ريثما ٍرِماوُظلا نم امه َقْرَبلاو َدَربلا نإ
 .عاقتذا نع هجن ٌمَعَألا ٌةَرِهاظلا وه ٌرطَملا ةركلو ٠ يطل اهلا تارا
 لاكن 00 6 م در نال رجل احنا نإ اراب هذه

 عار 6 قت ةفلتخملا كاكشألا هذهو ؛ ةتواكتلا كسلا رغ نت

 . رطاملا 0

 اهيَحْصَن عفو ٍٍتاَخر» نع اًنايخأ ةيوجلا رلاوخألا ةَرْهَ

 راك باكرا كس رح محم هضارلا ملوي نيح كلذو .«"تاجارقنا

 تارا عم َمبْطَرلا ءاوهلا لك عافدنابف ."تاعاشقلا الح رم
 . اهراطُمّأب ٌةَباحّسلا ُدوجَن رجلا يف َدَرْبَأ تاقاطن ىلإ ٍةَدِعاّصلا

2 

 نيحف . يِلَيَجلا ٍرطَملا فر ام ىرخألا رلوطُولا لاكشأ نمو
 اسلا راجل وأ لاَّتلا وقس ”قوف اًدُكُص "بطر اول

 وياج يف اّمأ . ير را ل ا

 ١ هذه يف رطملا ُهيمَك يلاتلاب ُكِقَيو اًفاج اًنفاد طباحلا
َ 

 نان نم) يملا رلابجلا _حوفُس يف ملا َةَراَغ مْسّرلا يف "ظجال
 + (عاقبلا لْهَس) اجلا كيل ةيرَشلا تارّدَحْنُملا يف خاف

 لِصَت دقو . (ندألاو دي ةيروس قا 3

 َوكِدَْعُملا قِطانَملا يف ةَعارّزلاب ٌرِضْن َةَجَرَد 0 رّطباملا .حابزلا رم

 ةتاذ هذه وِرَطَملا لِظ» ا قّدرابلا قِطانَملا يف جول هندي

 0 الا تاخاتُم يف رهاظ ٍلوعْفَم

 حفلا يف رمل لوطُم دعم دَعُم ْلِصَي انْيَيف ءايناطي ربو ةيلامتلا اكيرمأر

 ىلإ طبي ُهَدِحَن ٍراأ ه6 د ٍقِطانَم ٍضْعَب يف ئِطاشلل اعل

 هذه ىلع َلَصْفألا َلكَملا علو . رطتملا لِظ» طا يف رولا كلك نود

 راج دم ع هت يلا «كونشلا حيرو َنويَِتَكلا هبمَسُي ام ةرهاظلا

 اب «كونش» 0 يق رشا يكوز

 ايلاتسأو

 ا



 ئاقتلا َدْنع اَدُعّص ٍاَقْذَألا تاطيحُملا

 هر

 رك علا ناخأو هاهم

 زم يتلا ةيميبطلا َميلاعَملا نإ

 ١ نكل . ماودلا ىلَع ٌةَتباث لابجلا

 ٍةكّرحلا ٌةَيئاد مّلاعلا ..ه ٍةَساو

 .َرخآل ناكم نم
 + الاوخأ ليْخَت يهو « رب َ

 ثوكت تاطيحُملا َرْيَغ ةمداقلا ُلمكلاف

 يونحلا ةركلا فصن يف

 ٍرَطَملا لوطُم ىلإ يدوب اَدُعُص بطلا اولا مه يت
 بطلا اوه مهي ام اًرثكف . ةسيلاو ٍرْخَّصلا نم اهلك ْ'تَسْيَل

 يطق يرحب

7 
 ارْجأ نم

 نإ ةّدراب ةّيبطق ءاوَه

 قاطتلا لوط عبي دق ٍراطْمُأ تاقاطن ةَهَباجُملا هذه نع

 يراق» وأ «قّيرادَم

 ٍلتكلا هذه كي رْحَت نع ةَلوؤْسَملا اهَدْحَو

 هذه ٌةَعْرس ديت دقو .هََلاََلا لوادّجلا» َنوراُّطلا اهيَمَسُي ءاوهلا نم ٌةَعيرَس
50 

 . ةقومرم ةَعْرْسب اهطمت َرْيغَتِي نأ ْنِكْمُيو ةعاّسلا / مك 0٠" ىلع لوادّجلا

 ل ع عا 04 ع 022

 ديحو عون دوسي ٍضرالا ءاحنأ ٍضْعَب ينو

 1 مِيطقلا اولا اك- ماعلا

 اد



 انانَج سقط بيكم ميا
 ٍفورظ فو 0 در ةقفارت

 ٍليدعلا يف 1 ليبقلا اذه نم

 191/94 ماع اًبوروأ رلاش لَوُذ نم

 اتَقِرُع ةَرارَح ِتاَجَرَد أ

 ُهريك ةّيوجلا ةّيِطْعَضلا تاعافترإلا قاري ملاعلا ءاجْرَأ طنش يف

 ال مأ هب ْبَّحَرُي اًمِم دوكرلا اذه نك وعلا رلرخألاو تالق يف دوكر

 عيترملا يّوَجلا فضلا . ناسا 0 ا

 دع (يضينكلا ءاوهلا ةلْيكو) يِطَّْضلا مقترحا اذه ٌرَتْسَي دقو . يامر



 وه ٍضْرَألا لوح
 نيب نيخستلا فالتخا ٍتاريثاتل عضخي ةددعتم تاهبج طخ عقاولا يف 0 31 م ا 2 1 5

 رلوادجلا» حاير ٍكِلاسَم نيل اهرب ٌرْمَي يتلا تاطيحملاو تاراقلا
 ىرت نأ ةبارغ الف .ايلعلا ء ٍ

 يَرج ضخم ةمازد اًلكشم قيضتي جْوَع
 يف حيرلا ِنارَوَد هيجْرَت ىلع ضْألا نارَوَد ُلَمْمَيو .رطْغّضلا ضيفَحلا

 ا

 يلا دل ضل و ردنا تارذلا تايلا | 2
 لهك رك انتم رتاهاجتا يف ةعفدنملا ءاوهلا تارات صراعتو

 ازذ لإ كلانلا يف هجوما

 لاس ئفادلا ءاوّهلا نم اناس هيلإ 'تَمََد دق ُنوكت يِطْنَص
 .ايَوَج اًضَقحْنم» ةوعدت ام

 ءارهلاو ئفادلا .عاطقلا ءاوه نيب دودُحلا رلوط ىلع حسا انو
 فاوحلا قوف اًدْعُص ْبْطَرلا ٌئفادلا وهلا ُمقُْي

 . ةقانك ىلْغألا درابلا ءاوّهلا تكل ٍَر

5 
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 رج ضقفخنم نم 'ىفادلا عاطقلا روبع

 اد ءاوه ةلثك مق دي ائيح

 لم يمّسنو - اهروبغ َدنِع ةَرارَحلا 50
 2 1 رووادلا ءاوهلا تحت راب اوه لك عِفادنت َنيحو ٠ «ةّئفاد
 ١ الك مود ُرطَملا بِحاصُي دقو .٠ درا ةهبجلا١ لوح عم

 درا مالا سل الا :

 هبات يف هال 0
 .عيرسلا د بقتل 0

 ةللمتوارعأ ربطر زياد او رك مدت هالغأ رْسّرلا يف داش
 00 وألا يذلا نإ . ةيِفاص ابسو ةقاج ةَبْطَر ةيوَج هروح اهدوست 5 0

 ةيقاحّْسلا «ِلْيحلا لويد ٍوِبْحُس ُروهُظ وه ةَقطْنِملا وحن ٍِبْطَرلا ءاوهلا

 2 ف اهلك هاندا ىقتَت ينح ُْضِقحتو اشلا دكت اطير رجلا يف اًيلاع
 ةيقَبط م اَلوأ ذ

 قِفارُملا َرَطَملا نإ يجر ٍردَحَت قّدِشل نكل 2 0 أ ةيياكب
 دوعَي ام ناعرسو . ىدّملا ٌريصَق قالا ' ”ويصهلإف نايا اًريرغ كلي نإو

 , ةقاسنملاةيفاكلا عسسل, نم رشا صخب نم الإ رحت اًداناب سقط ا 8 ا هم 0 2 3

1 



 ٌهارْجَم دواعي ْنأ ىلإ لمي ٌهانْضَرعتْسا يذلا كخألا لسلسَت نإ
 وطلاب ره ٍسّْطلا اذه ُلْيو ا الاد ةفَطن

 0 أ كيدل ترا ولف . هبل
 نلو - ةيداصْرأ قّركفم ىلع اهو ثادْحألا 5

 ! ةّيوجلا ةلاؤت ىطحت الق د داع ع

 رض نضلا جاماطن
0 

 ةفدأ نعفنلا ىيعلا طرررب ةشلا دا

 ىدكسو و كرع
 اب ُرْبعَي نيح ُةّيِداصْرَألا َكُئَرَكَفُم نيت اذام

 إف ْئِفاَدلا نم نق ذرابلا ءاوهلا ناك امل

 لا انني تاعاس دع ىدم ىلع طَِْي ُهئََرو رئمورابلا
 + مودق عفو 7 كنسي ضألا نب

 0 اًضيفح رارفتمإلا ىلإ ليي ردنا ّنِإف مااا 00 "كب ّرمَب
 امدنع قدرابلا رهبجلا ودق د ل

 0 00 عاقل 00 0
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 مالا

 : 1 هل 7  ٍضْرَألا ٍنارَوَد نم يود بيتك
 ا 00

 اهب كرت أ) اهب سِحُن يتلا َحابّرلا ُلِسْرُي ٍٍضْفَحْنملا ٍرْكْرَم يف يّرجلا

 ةرئاس ةيومل'تادلعتلا تاقاطن
 ماجيت لا ازره تف

 طغضلا عفتر_ دراب ”هشفاد ثامر مك

 عم يّوَجلا ضمت نكل . ضْرَألا نم ِةَبَرَقَم ىلع الفم (حيرلا ٌةراَوُك

 . يللا ءاوجألا يف ةدئاسلا حايّرلا لعب انك كلر مك نم ُةُعْبتَي ام
 ىوتسُ يف حيل اجلا عم ديان ماجن يللا بُحّسلا ُكلّرَحَتَت ام اًبلاغو 0 2 7 7 3

 ايلعلا نكس تءاح اذإف اهلين يت عيل ٍرهْظتسإ 0 حْطَس

 اذ ةلراسي نع "تاج نإو + نَسَحَت ىلإ الإ ْسْفَّطلاف كنيمَي نع
 وردا, عض يف ام « يللا هر د ل .روْسَألا ىلإ لايم

 . سكاعُم و اجاب يرجي َميوُدتلا ّنأل ةَيآلا سِكَعْنَتف يبونجلا

 وحص



 ةيبوروألا ةّراقلا لاهش وحن هجتم ّيّرج ضقخنمل ّيعانص رق اهطقتلا ةروص
 ةعاسف ةعاس اييلع َنوعَمْجَي ٍسْفَطلل طيار ٍداصْرَألا ارب ْمّسْرَي

 ىلع ُلَسْيو .مهّيلاوح ٍداصْرَألا ٍتاَّطَحَم نم ْمُُّلِصَت يتلا تامولْعَملا
 قبوطُلاو ةرارحلا َةَجَرَدو يّرَجلا رطْغّضلا نَع "تامولْثَم رطْئارَخلا هذه

 يف اًنايْحَأ سْفّطلا "طارح ٌرَهظتو .ةَيؤرلا ىدتو ر
00 

 نانئسألا لبو « اهِريَس واجتناب وَتسُم
3 

 ادلا ةّهْيجلا ةّيَوَدُجلا نانئمألا ٌديمت اك ةدرابلا هبل لع ةددَحملا
9 

 4ع

 رابلا ةّهبَجلا نأ ينعي

00 
 ٠١ ىّمَسُي ام يف دِرابلا ةئفادلا بكارتلا اذه

 5 ل يك
 ت الواف .

 ةلباقملا ةحفصلا ىلع ّيَرحْلا ضّفخنملا ةروص اهساسأ ةّيداصرأ ةطيرخ

 ُلِصَت يهو ٠ رطْغّضلا يواست طوطخخ اًضيأ ةطبرَخلا ىلع دب
 طوطخ نيبت اك اًماَت - ٌهيَوَجلا طغضلا اهيف ىواستي يتلا َقِطانَملا
 3 1 يملا 5 )ِ
1 0 

 يوجلا طْغَضلا نب اًمْلِع

 ٠١١ يواسي يِرايعلا
 .(راب يل

 قوف ّيعانص رف اهطقتلا يَّرِج ضفخنم ةروص
 ساكعنا ظحال - يونحلا دّمجتملا طيغا

 .يبونحلا ةركلا فصن يف ميودتلا
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 | ٍداصْرألا لع م ٍردْضّرلا ٍلئاسو وطن نم مغرلابو

 هل نأ ءاعّدإلا ناسْنإلا رو

 نحن ْنِإف اذكهو

 وتلا يف اًومْرَم اًحاجَن

 ًداط لداعُت ةقاط "ضل
 | رئموليكلا يف « طاووليك

 ذعاسي يداصرألا رمقلا - تاسويتم

 ةيوحبا لاوحألاب تاؤنتلا يف

 ١ه



 هز اموال للا نوّيداصرأ
 ل راصعإ
 2 يقوزاح راصعإ

 "يمامألا فالغلا نطاب رتموراب
 41و 45:85

 ١ يفدعم رتموراب
 07 ىربكلا تاريحبلا
 اننا دي قفل در
 نا ين ع نع قرب
 مس لاا ةّيجلت تارولب
 ف ةلصوب

ِ 
 انين ا ركبت
 كويقكنك رتمومرت

 عدا مو# ل
 هز ثّولت
 ل ودائروت
 «ينامألا فالغلا نطاب © سفطلا تاعقوت

 لا ا

 معقل الك

1 
1 
3 

 ومنا .
 ل ةيئاوه تاراين

 رسب مك ف

1 
 ك1 4مل لم افك اقل

 4و
 ا

 ما ءله لل

 درسم

 4 ةّيداصرأ ةطيرخ
 مل ح# سقط ةطبرخ
 رلوءل# ءلاله ءاوتسالا طخ
 ل طغضلا يواست طوطخ

 ”يمامألا فالغلا نطاب ةرارحلا ةجرد
 4م ملك الل لا ءلكدك

10 
1 

 1 ل ل
 مو مع دعر
 لو ملف كك ل" علل حايد

 4يعال نس عل كل
”3 

 40 #1 حيرلا ةعرس سايف
 مال م4 ةدئاس
 ل حايرلا ةعرس
 16 حابد ةدرو

 ني نشل كونشلا حير دج ةيسوم حاير
 ةعبكا د

 31 ةّيلمر ةعبوز

 4 النك ءاتش
 ا سمقلا

 مءاءكال

 قناعقح كل لولا عيقص
 ل دصّرلا زاهج قودنص
 0 قيص

 ملول بابض
 عا ول

 1 ناطس
 5 ا ل 5

 4و قم ق#
 كي ل
4 
 ا ل

 34 ل ا

 اهل المل دعاصلا ءاوحلا دوم
 مناقل رق لاللك لسارع
 1 راصعإلا نبع

 ها ةريطم ثاباغ
 يمامألا فالغلا نطاب مريخ

 ملكا كلت
 نسي وو منحك

 عملقو نو ىو لو
 4م ىف كال لبخلا لويذ
 اذهل ا ةّيرمقسإ ءالقر
 ل ا ماكر

 146 كل ا
 1 قس ياك
 14 طسوتم يناكر
 ضل نش نامل ينرم يماكر

 1516 ل
 يطأ ذب ذك يناسب

3 
 ال

 46م لق اال
 مقال

 4 قف لل
 ملام الأ لسوتم
 1/6 اا 0

 ملح لوصت

 مقفل اياد عامل
 3 رمقلا

 كك لكل يعانص رق
3 

 مودل ةّيئاوه لتك
 ةيعك 0 يلد ةّيجلث فسك
 1 ةاجن سيكا

 م قعاربصا امانا
 3 تاسويتم
 ل رج دصر تاطحع
 كل يطغض عفترم
 0 عاطسم
 ايما وا رطم

 عي قال كك ل بقلال
 انيادخ رطملا عزوت
 7 رطملا ّلظ
 ان ةيعانص رطم
 م رطملا سايقم

 وم فك عل
 ”يمامألا فالغلا نطاب سقطلا دصر ةركفم

 ا ا لس

 ”يمامألا فالغلا نطاب
 الا نا

 3 خيرلا ةعرس سايقم
 ك١ امله حاتم

 انكا ان دال

 0 ا

 ا ا

 عهقايلا
 هلككآاح

 1 ا

8 
 اني ا

 تروفوب سايقم

 قيل
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 «نيئشانلل مولعلا 1 للف

 ءابرهكلاو ا ١-

 ةياوهلا ”تاّيكرتحلا -؟
 ءْوَضلا ُمْلِع م

 ةّرسيملا اكيناكيملا -4
 ةرسيملا: ئايميكلا - 6

 تاويحلا ُمْلِع 35

 تاب ْمِع


